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ค ำสั่งโรงเรียนวังทองพิทยำคม 

ท่ี  ๙๑ /๒๕๖๔ 
เร่ือง  แต่งต้ังครูพี่เลี้ยงนิสิตฝึกปฏิบัติวิชำชีพครูและนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู (สังเกตกำรสอน)  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
.......................................................... 

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดให้นิสิตและนักศึกษา                      
เข้ารับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาโรงเรียนวังทองพิทยาคม             
จ านวน ๑๕ คน  เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมนิสิตนักศึกษาให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู                   
โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิตจะฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู ระหว่างวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม - ๑๖ มิถุนายน                  
พ.ศ. ๒๕๖๔  และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นักศึกษาจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันท่ี                 
๑ - ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ จึงอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ (๑)  และอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ “ผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” แต่งต้ังครูพี่เล้ียงนิสิตฝึกปฏิบัติ 
วิชาชีพครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
         ๑.๑ นายเสกสันต์  ทองม่วง   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
         ๑.๒ นางนงลักษณ์  พรหมหิตร   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
        ๑.๓ นายวิโรจน์  ดอนทิพย์ไพร   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

     ๑.๔ นายสุนทร  มนตรี    ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ   
     ๑.๕ นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี    ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
     ๑.๖ นางประนอม  วิชัยดิษฐ์    หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล  กรรมการ 
     ๑.๗ นายก้องเกียรติ  กล่อมแก้ว    หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการ 
     ๑.๘ นางวรนุช  ทองเพชร   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
     ๑.๙ นางพัชราภรณ์  วรบุตร   หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
     ๑.๑๐ นางกาญจนา  จันทร์บุญนาค หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
     ๑.๑๑ นายกวินพงษ์  สว่างเกล้า  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

      หน้ำที่   ให้ค าปรึกษา แนะน าและประเมินการปฏิบัติงานภายในกลุ่มงาน และงานอื่น ๆ  
          ท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมท้ังส่งผลการประเมินและประสานงานท่ัวไปให้เป็นไปด้วยดี 
 

 ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
     ๒.๑ นายวิโรจน์  ดอนทิพย์ไพร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
     ๒.๒ นางอุษา  คล้ายลักษณ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  

/๒.๓ นางวีณา... 
 



๒ 

 

     ๒.๓ นางวีณา  ชิณวงค์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๒.๔ ว่าท่ีร้อยตรี สมพล  ศรีผ้ึง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๒.๕ นายเอกชัย  สุริเย  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๒.๖ นางธนภัทร  สร้อยเพ็ช    ครูช านาญการ   กรรมการ 
     ๒.๗ นายกวินพงษ์  สว่างเกล้า  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
  หน้ำที่   ให้ค าปรึกษาและแนะน าการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยดี 
 

  ๓. คณะกรรมกำรครูพี่เลี้ยง  
 

ชื่อ-สกุลครูพี่เลี้ยง ต ำแหน่ง ชื่อ-สกุลนิสิต/นักศึกษำ สำขำวิชำ 
นางอุษา  คล้ายลักษณ์ ครูช านาญการพิเศษ นางสาวชนาธิป  ธรรมกุล ภาษาไทย 
นางประนอม  วิชัยดิษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ นายพัทสน  พักพันธ ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
นางมัณฑนา  ศรีค าภา ครูช านาญการพิเศษ นายราชพฤกษ์  สุวรรณโชติ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
นายทัศนัยน์  ทึงข า ครูช านาญการพิเศษ นายเคียงกาย  อาจเดช 

 
 

ฟิสิกส์ 
  นายชนะชัย  บุษดาจันทร์ ฟิสิกส์ 
นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ ์ ครูช านาญการพิเศษ นางสาวณัฐธิดา โคกนิล คอมพิวเตอร์ 
ว่าท่ีร้อยตรี สมพล  ศรีผ้ึง ครูช านาญการพิเศษ นายก้องกิดากร  ครุธบึงพร้าว ดนตรีศึกษา 
  นายณัฐพล  หนุนหนองถ้ า ดนตรีศึกษา 
  นายภคินัย  ธิพงษ์สันต์ ดนตรีศึกษา 
  นายวิชญ์ภาส  งามเพียงตากุล ดนตรีศึกษา 
นายเอกชัย  สุริเย ครูช านาญการพิเศษ นางสาวสรชา  นิมาภัณฑ์ ภาษาอังกฤษ 
นางเสาวนีย์  ปรีชานนท์ ครูช านาญการ นางสาวภควดี  คงกรุด ภาษาอังกฤษ 
นายอาทิตย์  ตันติวงศ์ ครูช านาญการ นายดลวัชร  ใจนันตา ภาษาอังกฤษ 
นางธนภัทร  สร้อยเพ็ช ครูช านาญการ นางสาวธณยธร  ฉายศรี สังคมศึกษาฯ 
นายศุภกร  จันทร์เพ็ญ ครู นางสาวชยาพร  วิญญายอง สังคมศึกษาฯ 

 

   หน้ำที่   ให้ค าปรึกษา แนะน า และสาธิตการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนปลูกฝังและถ่ายทอดวิชาชีพ 
                       เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานวิชาชีพครู 
 

        ท้ังนี้ ใหบุ้คลากรท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เต็มความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดี 
  แก่โรงเรียนและราชการสืบไป 
 
    ส่ัง  ณ วันท่ี ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
  
 

            (นายเสกสันต์  ทองม่วง) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนวงัทองพิทยาคม 

  
 
  


